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Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 februari 2018

Gonstaterende dat
- De minister van EZK heeft aangegeven dat de winning van aardgas in Groningen zo snel mogelijk terugge-
bracht dient te worden tot 12 miljard kuub per jaar;
- De minister van EZK een besluit heeft genomen over een schadeprotocol met betrekking tot de aardgas-
winning in het Groningenveld;
- Provinciale Staten op 12 juli 2017 het college gevraagd hebben om er bij de regering en de Tweede Kamer
op aan te dringen dat er voor inwoners van Drenthe dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die
rechtsbescherming is en ook blijft met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen;
- Het college van Gedeputeerde Staten bij de minister van EZ meerdere malen heeft aangedrongen op een
onafhankelijke schaderegeling met betrekking tot aardgaswinning voor die situaties die niet onder het proto-
col van Groningen vallen;
- Er tot op heden geen onafhankelijke schadeafwikkeling is van schade ontstaan door winning in de 'kleine
velden';

Overuvegende dat
- hiermee in de richting van onze buurprovincie goede stappen worden gezet, maar dat deze stappen voor
Drenthe nog onvoldoende zijn;

Spreekt uit dat
- De vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden
in Drenthe of tot verhoging van de maximaal toegestane opslagcapaciteit in de gasopslag in Langelo;
- Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning dezelfde rechts-
bescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is, en ook blijft met de invoering van een nieuw
schadeprotocol voor Groningen;
- Er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de
kleine velden;

Verzoekt het college
- Dit standpunt ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamer nogmaals te wijzen op de uit-
spraak van deze Staten van 12 juli jl;
- Zich in te (blijven) spannen voor een schadeprotocol voor mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine
velden;
- Hierin zo mogelijk samen op te trekken met Drentse gemeenten, andere provincies en Waterschappen;

en gaan over tot de orde van de dag.
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